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Welkom bij JongLeren!
Wat fijn dat u uw kind heeft ingeschreven bij JongLeren! 
Dit is ons informatieboekje. Hierin staan de belangrijkste dingen 
over JongLeren en over de Peuterleerplek. Wij hebben dit boekje 
met zorg voor u samengesteld en hopen dat het voldoende 
informatie geeft. Maar als u vragen heeft, kunt u natuurlijk altijd 
bij ons terecht. 

Over JongLeren
JongLeren is dé organisatie waar peuters spelend leren en zich zo 

ontwikkelen. 

JongLeren heet niet voor niets JongLeren. Ons doel is dat alle  

kinderen in een veilige en vertrouwde omgeving spelenderwijs kunnen 

leren. Wij sluiten aan bij de natuurlijke nieuwsgierigheid en fantasie 

van kinderen. Zo wordt uw kind stap voor stap voorbereid op de  

kleuterklas van de basisschool.

In ons Pedagogisch Beleidsplan leest u meer over wat wij doen en 

wat wij belangrijk vinden. Op de Peuterleerplek is een samenvatting 

van het Pedagogisch Beleidsplan verkrijgbaar. U kunt het volledige 

Pedagogisch Beleidsplan downloaden via onze website  

jonglerendenhaag.nl
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“Ons doel is dat alle  
kinderen in een veilige 
en vertrouwde omgeving 
spelenderwijs kunnen 
leren. Wij sluiten aan  
bij de natuurlijke  
nieuwsgierigheid en 
fantasie van kinderen.” 



ALGEMENE INFORMATIE

Bij JongLeren komen de kinderen twee vaste dagdelen per week 
naar de Peuterleerplek. We kijken naar de leeftijd en het niveau 
van uw kind en passen het ontwikkelingsprogramma daarop aan. 
Omdat uw kind op vaste dagen komt, kent uw kind de leidsters en 
de andere kinderen. De groepen bestaan uit maximaal 16 kinde-
ren in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar. Er zijn altijd twee leidsters op 
de groep aanwezig. 
Wilt u een keertje komen kennismaken? Dat kan. U kunt een 
afspraak maken met de leidsters van de Peuterleerplek van uw 
keuze.

OP DE PEUTERLEERPLEK

De wenperiode van acht weken
Bij JongLeren beginnen we met een wenperiode van acht weken. Aan 

het einde van de wenperiode heeft u een gesprek met de leidsters over 

hoe het met uw kind gaat op de Peuterleerplek. Heeft uw kind het naar 

zijn zin? Is uw kind gewend aan de groep en aan de leidsters? Ook 

bespreken we de ontwikkeling van uw kind. Dat doen we op basis van 

de rapportage van de leidsters. 

Als alles goed gaat, dan blijft uw kind gewoon op de Peuterleerplek 

komen. Als het wennen nog moeilijk is, kunnen we andere afspraken 

maken. We kunnen bijvoorbeeld de wenperiode verlengen, of besluiten 

dat het voor uw kind beter is om nog even thuis te blijven. In dat geval 

kunnen we uw kind weer terug op de wachtlijst plaatsen. 

Brengen en halen van uw kind
Het is belangrijk dat uw kind op tijd wordt gebracht en gehaald. Op 

deze manier kan de groep het dagprogramma rustig en ongestoord  

beginnen, en afsluiten. Uw kind kan alleen maar worden opgehaald 

door iemand die wij kennen bij de Peuterleerplek. Uw kind mag ook 

door een oudere broer of zus, van minimaal twaalf jaar, opgehaald 

worden. Dat willen wij vooraf graag weten. 

Op het losse formulier in dit informatieboekje staan de openingstijden 

van uw Peuterleerplek. 

Afwezigheid 
Als uw kind een keer niet kan komen, vragen wij u dit dezelfde dag 

nog door te geven aan de leidsters. Het liefste vóór het dagprogramma 

begint. Als uw kind voor langere tijd niet kan komen, bijvoorbeeld door 

ziekte of verblijf in het buitenland, dan vragen wij u dit aan de leidsters 

te laten weten. Als u geen goede of duidelijke reden kunt geven voor 

de afwezigheid van uw kind, dan kan de manager van de Peuterleer-

plek besluiten dat uw kind niet meer mag komen. Dan kunnen we een 

ander kind aan de groep laten deelnemen.
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Wilt u een keertje komen  
kennismaken? Dat kan.



Verjaardag van uw kind
Als uw kind jarig is, vieren we dat in de groep. De leidsters zullen met 

u overleggen wanneer dat het beste kan. Als u wilt trakteren, dan kunt 

u dat vooraf overleggen met de leidsters.  Traktaties zijn bij voorkeur 

gezond en niet al te groot.

Hygiëne en veiligheid
De Peuterleerplekken zijn veilig ingericht voor de kinderen.  

We besteden veel aandacht aan de hygiëne. De medewerkers hebben 

een geldig EHBO-diploma en een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). 

Op de Peuterleerplek werken wij volgens het ‘vier-ogen-principe’.  

Dit betekent dat er altijd een volwassene moet kunnen meekijken of 

meeluisteren met een medewerker. 

Wij hebben liever niet dat uw kind sieraden of kleding met lange  

touwtjes draagt. Als dat ergens aan blijft hangen of achter blijft haken, 

kan het gevaarlijk zijn voor uw kind. JongLeren is niet verantwoorde-

lijk voor schade of letsel als dat gebeurt door het dragen van sieraden 

of kleding met lange touwtjes.

Zieke kinderen
De gezondheid van uw kind, en die van andere kinderen, is heel 

belangrijk voor ons. Als uw kind ziek is en u twijfelt of uw kind kan 

komen, overlegt u dan met de leiding. Die kan u adviseren.  

U moet het altijd doorgeven als uw kind een besmettelijke ziekte heeft!

De leidsters van de Peuterleerplek mogen geen medicijnen aan uw 

kind geven. Eventueel kunt u zelf komen om dit te doen. 
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Als uw kind naar de  
Peuterleerplek gaat,  
wordt de overstap naar  
de basisschool veel  
gemakkelijker



Hoofdluis
Als u luis of neten vindt bij uw kind, dan moet u dat doorgeven op de 

Peuterleerplek. Uw kind mag dan niet komen, totdat het behandeld 

is en de luis weg is. Als er broertjes of zusjes zijn met hoofdluis, dan 

horen wij dat ook graag.

Als wij luizen of neten vinden bij uw kind, bellen wij op zodat u uw kind 

kunt komen halen. Hoofdluis is erg besmettelijk, zeker tussen kinderen 

van jonge leeftijd. Daarom vinden wij het belangrijk om besmetting te 

voorkomen als het kan, en in ieder geval zo snel mogelijk te behande-

len. 

OUDERBETROKKENHEID

Bij JongLeren vinden we het belangrijk dat de ouders betrokken 
zijn bij de Peuterleerplek. We willen immers samenwerken aan de 
ontwikkeling van uw kind. U bent dan ook altijd van harte welkom 
om te vragen hoe het gaat met uw kind. U kunt dat doen tijdens  
de breng- en haalmomenten, of een afspraak maken met de  
leidsters. 

Als uw kind bij ons begint, hebben we in ieder geval na ongeveer acht 

weken een gesprek, aan het einde van de wenperiode. Daarna hebben 

we regelmatig oudergesprekken over de ontwikkeling van uw kind. 

Op iedere Peuterleerplek willen we graag een Oudercommissie.  

De ouders die in deze commissie zitten denken mee over het beleid van 

de Peuterleerplek en ondersteunen als het nodig is bij activiteiten.  

Als u daar belangstelling voor heeft, kunt u dat doorgeven aan de  

leidsters. We zien u graag!

VERDERE INFORMATIE

Scholing van de medewerkers
Bij JongLeren vinden we het niet alleen belangrijk dat de kinderen zich 

ontwikkelen, we willen óók graag dat de medewerkers zich ontwikke-

len en blijven leren. Om dat te bereiken, maken we soms video- 

opnames terwijl de leidsters aan het werk zijn. Die opnames kijken  

we dan gezamenlijk terug, en bespreken we met de leidsters. Ook is  

er soms een coach aanwezig in de groep. Die kan de leidsters  

aanwijzingen en tips geven. 

De video-opnames worden alléén gebruikt voor training, en na die 

tijd vernietigd. Alleen de trainers en de medewerkers van de Peuter-

leerplek zien de opnames. Ze komen dus nooit op de website of op 

sociale media. 

Natuurlijk volgen de leidsters ook cursussen en trainingen om hun 

werk goed te kunnen blijven doen.  
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Samenspel, Peuterleerplek 
en basisschool;  
het sluit allemaal heel 
goed op elkaar aan



Verzekering en aansprakelijkheid
JongLeren heeft een collectieve ongevallenverzekering. De dekking 

van deze verzekering geldt alleen tijdens uitstapjes. Deze verzekering 

is bedoeld voor alle kinderen die geplaatst zijn op Peuterleerplekken 

van JongLeren. 

JongLeren is niet aansprakelijk als er kleding, sieraden of meegebracht 

speelgoed kwijt zijn of beschadigd raken. Daarom kunt u uw kind beter 

geen speelgoed meegeven. Ook sieraden zijn niet gewenst, omdat die 

gemakkelijk stuk kunnen gaan als er gespeeld wordt. 

Klachten
Wat u kunt doen als u een klacht heeft over JongLeren of over de  

Peuterleerplek, leest u op onze website www.jonglerendenhaag.nl. 

De procedure staat hier stap-voor-stap beschreven. 

Privacy
We werken volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Vanaf 

mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Daarin staat hetzelfde: we zijn verplicht zorgvuldig om te gaan met per-

soonsgegevens en delen die niet zonder uw toestemming met anderen. 

Ieder kind een mentor
Alle kinderen hebben één pedagogisch medewerker als mentor. Deze 

zorgt ervoor dat het kind zich thuis gaat voelen op de peuterleerplek. 

Daarnaast legt de mentor de ontwikkeling van het kind vast en verzorgt 

de gesprekken met de ouders. Indien er zorgen zijn over een kind, 

worden deze snel gesignaleerd en neemt de mentor initiatief om dit 

te bespreken met ouders en eventuele vervolgstappen in werking te 

zetten.
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Wilt u meer informatie?
Neem een kijkje op onze website www.jonglerendenhaag.nl

Op de Peuterleerplek is een samenvatting van het Pedagogisch Beleidsplan verkrijgbaar. 

Als u het hele Pedagogisch beleidsplan wilt ontvangen, kunt u een mail sturen naar  

info@jonglerendenhaag.nl

Heeft u vragen? Die kunt u stellen door te mailen naar info@jonglerendenhaag.nl

U kunt ook met ons bellen: 070 - 205 2000 (Vraag naar de Kindadministratie JongLeren).

Natuurlijk kunt nu ook altijd even langskomen op een van onze locaties.

Postadres:
JongLeren Den Haag

Zichtenburglaan 260

2544 EB Den Haag

 

Alle kinderen hebben één 
pedagogisch medewerker als 
mentor. Deze zorgt ervoor 
dat het kind zich thuis gaat 
voelen op de peuterleerplek.
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